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  هاي استحصال سيالب نهشته شده در سامانه معلق موادخصوصيات بافتي 
 

  1، مجيد حسيني2، كوروش كمالي1محمود عرب خدري
 اعضاء هيئت علمي پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري-1

 اريكارشناس ارشد پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزد-2
 

 چكيده
ريزدانه بر كاهش نفوذ معلق مواد رسوبي سوء  هاي مهم، تاثير يكي از نگراني شود. آب باران محسوب مياستحصال هاي مهم  پخش سيالب از روش

ل سيالب هاي استحصا عرصهكه براي آبگيري  رودهايي خشكه معلقباربندي  دانهگيري  در اين مورد به دليل فقدان اندازهعلمي اظهار نظر . است
 18در نمونه  100بالغ بر نهشته شده معلق ذرات رسوبي بندي  و دانهبافت براي رفع اين مشكل،  ست.نبوده ا پذير امكانتا كنون شوند؛  مياستفاده 

واد معلق و بافت غالبيت مقدار سيلت و ماسه بسيار ريز در ميان ماز قرار گرفت. نتايج حاكي بررسي مورد از سراسر كشور سامانه رسوبگذاري شده 
كه كاهش نفوذ مربوط  نتيجه گرفتتوان  مي بودن بافت رسوبات،يا سبك دليل متوسط  بهباشد.  الي رسوبات نهشته شده در اكثر موارد مي لوم و لوم

در يك  گذاريرسوباد ضخامت زيداد كه  بندي و سايرشواهد موجود نشان هاي دانه هاي تكميلي منحني بررسي .نيستشده  مواد نهشتهبندي  به دانه
 .استها  هايي از ذرات ريزتر در حد رس عامل كور شدن اين عرصه با تناوب اليهاي رسوبات  ساختمان اليه ،رويداد

 .پذيري نفوذ بندي دانهسيالب، بافت خاك،رسوبات معلق سيالب، استحصال  :اه كليدواژه
 مقدمه

كاشت، افزايش  هاي دست سيالبي، استقرار جنگل هاي ح و توسعه مراتع، گسترش كشتزارهاي مختلف استحصال سيالب با اهدافي از قبيل اصال روش
 استحصال دليل اولين ،آب كمبودجبران  و منطقه خشكيآيند.  ها به اجرا در مي مصنوعي آبخوان حاصلخيزي اراضي، كاهش فرسايش بادي و تغذيه

هستند كه پس از هر بار آبگيري، در معلق الً حامل مقدار زيادي مواد رسوبي سيالبها معمو شود. خشك ذكر مي در مناطق خشك و نيمه سيالب
گاه، رطوبت قابل استفاده،  ، تغييرات زيادي از نظر خصوصيات خاك، ضخامت ريشه  رسوبگيري. شوند سيالب نهشته مي هاي استحصال هعرص

آورد. برخي رسوبگذاري را بسيار مخرب و برخي ديگر آنرا ارزشمند  تبخير ازسطح خاك و حتي آب بوجود مي ،نفوذپذيري، تغذيه آبهاي زيرزميني
 دانسته اند. 
ايسين واقـع در شمال    هاي دشت تقويت آبخوان هدف مسيل نوبند و بنوبند بادو هاي تغـذيه مصنوعي  طرحاجراي نتـايج  ]6[پور  غفاري

سرعت  از حد را دليل تقليل بيش و مسدود شدن منافذ خاك ات ريزاز رسوبها  انباشته شدن حوضچهوي . است كردهمنفي ارزيابي  رابنـدرعباس 
متوقف شده است. عليرغم خطرات ذكر  حتي تغذيه طبيعي اين دو مسيل در اثر رسوبگذاري مواد معلق ريزدانهكه  كند و اعتقاد دارد ذكر مينفوذ 

هاي تغـذيه مصنوعي مذكور،  هاي تبخير در طرح به درياچه هاي نفوذ وضچهححد صفر و تبديل شدن  تاشده در مورد كاهش نفوذپذيري 
بدست آوردند. در نه بندسار كشتزارهاي سيالبي سنتي خراسان موسوم به بندسار رسوبات داخل نتايج متفاوتي را در ] 3[و همكاران  خدري عرب

متر در ساعت  سانتي 10حدود تا متر در ساعت  سانتي صدم قائن و بيرجند ظرفيت نفوذ بين سههاي سبزوار، گناباد،  مورد بررسي در شهرستان
بود؛ اوليه  هاي ظرفيت نفوذ زمينمتوسط برابر كمتر از  ششحدود در نه محل، ظرفيت نفوذ رسوبات داخل بندسار متوسط شد. اگرچه تعيين 

ايستگاه  11خش سيالب را بر نفوذپذيري در اثرات پ ]9[و همكاران  Mahdian. اي ارزيابي نشد كننده عامل محدوددر اكثر موارد نفوذپذيري 
 را امر اين پخش سيالب بر آبخوان در سطح كشور را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه نفوذپذيري كاهش چشمگيري نداشته است. دليل

 د.ان داده نسبت سيلگيري دفعه هر در سيالب كم عمق و سيالب پخش هاي طرح در بيولوژيك عمليات به وجود
مثال . اند اي نكرده و به مسئله نفوذ اشاره اند رسوبگيري را بويژه در مورد كشتزارهاي سيالبي  با اهميت  دانسته ،تعدادي از محققين

استعداد احداث كشتزارهاي سنتي در بلوچستان موسوم به خوشاب را عالوه بر وقوع سيالب، وابسته  به ميزان آوردهاي جامد از ] 1[كنسولت  پارس
به حساب گربايگان خش سيالب دشت پبراي ايستگاه به عنوان منبع توليد آب و رسوب را زرد  آبخيز بيشهنيز ] 8[كوثرداند.  حوزه آبخيز مي

 . آورد مي
 د. اينندارحاصلخيزي ارتباط مستقيمي به بافت خاك  قبيل رطوبت قابل استفاده و ي ديگر خاك ازها ويژگيبسياري از نفوذپذيري و  اصوال

بندي مواد  دانه متاسفانه تعييندارد. بستگي بندي رسوبات معلق سيالب ورودي  مستقيم به دانهغيربه طور  هاي استحصال سيالب موضوع در عرصه
وبي از لذا براي بدست دادن چهارچد؛ متداول نيست. رون كار مي به ها عرصهگونه  اينرودهايي كه براي آبگيري  ها و به ويژه خشكه معلق در رودخانه

  سامانه تعداديدر نهشته شده  رسوباتبندي  ، بافت و دانهو شناسايي اثرات سوء يا مفيد آن بر نفوذ ها سيالبمواد معلق  اندازه ذراتمحدوده 
 قرار گرفته است. تحليلمورد بررسي و ها  و نظاير آناستحصال سيالب و حوضچه رسوبگير 



 ها مواد و روش
غيره و  ها  سدها و  بندمخازن سامانه رسوبگير مشتمل بر بندسار، شبكه پخش سيالب،  18بندي رسوب در  دانهبافت و ت در اين بررسي ابتدا اطالعا
گونه كه  است. همان اين جدول آورده شده 5تا  3هاي  در ستون نمونه رسوب هاي برداشت ). اطالعات مربوط به محل1جمع آوري شد (جدول 

ليم ااق باشند. گسترده ميبلوچستان و از گيالن تا بوشهر  و يستانغربي تا س  آذربايجاناز هاي مختلف  العه در استانشود؛ مناطق مورد مط مالحظه مي
 18رديف  استثناها به  محل تمامدر  برداري رسوب نمونهها، خشك و نيمه خشك هستند.  رسوب اين سامانهآب و منشاء آبخيز  هاي حوزهعمده 
. استانجام گرفته دوم اين مقاله  ياتوسط نويسندگان اول پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري حقيقاتي و مطالعاتي هاي ت در قالب طرح 1جدول 

با  ها طرحيك از كه هر  آنجا نظر بودند. ولي از مد  نهشته شدهمواد رسوبي ريزدانه چسبنده (حمل شده به صورت معلق) گيري از  نمونهموارد،  كليهدر 
. آورده شده است 1جدول ستون مالحظات شد كه در  مشاهده مي ها هايي بين آن ها يكسان نبود و تفاوت برداري نمونهبود؛  رفتهخاص انجام گ يهدف

آب برداشته  بردار مخصوص از زير با نمونهبندي رسوبات و در يك مورد  و اليهمته، در هشت سامانه با حفر نيمرخ ها از طريق حفر  نمونهدر نه سامانه، 
به  رسوبگذاري منطقه ،در نقاط مختلفعمق رسوب و ساير مشخصات  اختالف واسطه به ،)1جدول  13رديف در مورد چمرود كاشان (. بودنده شد

بندسارها برداشت شد. در نمونه  چند يارسوبات يك  بندي اليهبا پس از حفر نيمرخ، متناسب  در هر قسمتو  چند قسمت همگن تقسيم شد
تا  10 هاي رديفبه غير از  با مته تهيه شد. متر سانتي 20، نمونه مخلوط سطحي تا دليل معمول بودن شخم ساالنه ) به1ول جد 9تا  1 هاي رديف(

گرديد.  رسيمتتعيين و منحني مربوطه به روش پيپت رسوبات ساير بندي  دانه؛ كه تعيين بافت به روش هيدرومتر بايكاس انجام گرفت 1جدول  12
بندي  كه اطالعات دانه چمرودتفسير قرار گرفت. همچنين در و مورد شد روي مثلث بافت خاك منتقل  رها ب ر كليه عرصهاطالعات بافت خاك د

  ها تحليل گرديد. بود؛ اختالفات موجود ميان اليه شده تهيه  سطحي نيز زيرمربوط به اعماق 
 تايج و بحثن

 7شود حداقل و حداكثر درصد رس به ترتيب  ده شده است. همانگونه كه مالحظه ميآور 1جدول  11تا  6بندي رسوبات در ستون هاي  نتايج دانه
هاي  در سامانهدهد كه سهم سيلت و ماسه  نتايج نشان ميطور كلي   بهدرصد هستند.  80و  5و ماسه درصد،  88و  9درصد، سيلت  34و 

درصد 22كمتر از بقيه مناطق هستند؛ رس درصد  34و  32داراي كه  محل به استثنا دوها،  سامانهباشد. از ميان  بيشتر از رس ميذاري شده رسوبگ
 . ها رس بيشترين سهم را در ميان سه جزء رس و سيلت و ماسه به خود اختصاص نداده است آندر هيچ يك از  .رس دارند

ال است؛ لذا ميانگين درصد هر يك از گانه نزديك به نرم18در مناطق سه جزء رس، سيلت و ماسه بدليل آنكه توزيع فراواني درصد مقادير 
در و  سيلت بيشترين سهم متوسط را به خود اختصاص داده استشود كه  مالحظه ميدرصد محاسبه شد.  36و  46، 17اجزاء به ترتيب معادل 

باقيمانده ماسه  ناحيه 9در منطقه سيلت و  11دهد كه در  سامانه نشان مي 18سه جزء ذرات در  مقادير بررسيمرحله بعد نيز ماسه قرار دارد. 
درصد  93و حداكثر  66توان نتيجه گرفت كه مجموع سيلت و ماسه در رسوبات حداقل  مي 1ترين اندازه ذرات است. از بررسي مقادير جدول  فراوان

 .باشد مي تر در مواد نهشته شده ذرات درشتدرصد است كه مؤيد توضيحات فوق مبني بر نقش بيشتر  83 با ميانگين
رسوب تجزيه  18. از ميان انعكاس يافته است 1هاي باالتر سيلت و ماسه در رسوبات نهشته شده را در ستون بافت جدول  نتيجه تاثير درصد

ها را  موقعيت بافت 1. شكل داردسبك بودن بافت  يااي هستند كه نشان از متوسط  ماسه مورد لوم  3مورد لومي و  6سيلتي،  مورد لوم 7 شده، بافت
 نظر است. اين از ها  بيشتر سامانهشباهت رسوبات نزديكي و  بيانگردهد كه  روي مثلث بافت خاك نشان مي

رسوبگذاري مويد اين نكته است كه سهم  محل 15) اندازه گيري شده در 1جدول  10و  9هاي  درشت (ستون ماسهريز و  بررسي سهم ماسه
 2شكل رسوبگذاري در سامانه  سهمربوط به بندي رسوب  دانه تيپيك منحني سهدرشت است.  هماسسهم ريز به طور متوسط يك و نيم برابر  ماسه

بيشترين ) mm 0.1-0.002(ريز  سيلت و ماسه ذراتتوان نتيجه گرفت كه در مجموع  مي 1و اطالعات جدول  ها ترسيم شده است. از اين منحني
دهد  اي در برخي از موارد نشان مي مطالعه منحني مربوط به رسوبات درياچهذاري دارند. هاي رسوبگ وارد شده به سامانه مواد معلق ميان سهم را در

، از ميانگين وزني نه نمونه از رسوبات 2در شكل  1جدول  13ريز مي باشد. منحني مربوط به رسوب رديف  ها از نوع ماسه كه تقريبا تمام ماسه آن
در مسير رودخانه چمرود بدست آمده  متر 10 تقريبي عمق حدود هشت هكتار و مساحتاي عميق نهشته شده در يك گودال بزرگ به  درياچه

ها بيش از  ؛ در بعضي قسمتدر طي سه سال را در خود جاي دادهاست. عمق مواد نهشته شده در اين گودال كه رسوبات دو رويداد بزرگ رخ داده 
سيلتي  شود. اليه لوم مشاهده مي  3 هاي مختلف اين رسوبات است كه در شكل فت اليهبين با زياديك و نيم متر بود. نكته مهم و قابل توجه، تفاوت 

به نسبت  اي رويداد با اليهيك از اين دو باشند. هر  ها مربوط به سيل دوم مي و بقيه اليه پس از آن مربوط به يك رويداد سيل، سيلتي زيرين و رسي
تر  آلود، ذرات درشت شود. در واقع پس از ورود حجم زيادي از آب گل تر پوشانيده مي ريزدانه هايي از مواد دانه شروع شده و سپس با اليه درشت

مانند؛ متعاقبا به تدريج نهشته  تري معلق باقي مي دهند. در مقابل، ذرات ريزتر كه براي مدت طوالني سريعتر نهشته شده و اليه زيرين را تشكيل مي
  توان به عنوان نمونه هاي اين گودال را مي بندي مربوط به نهشته . با توجه به توضيحات ارائه شده منحني دانهندآور ميوجود  بهشده و اليه فوقاني را 

 رود در نظر گرفت.  بندي رسوبات معلق يك خشكه كاملي از دانه



 موقعيت جغرافيابي مناطق مورد مطالعه و خصوصيات بافتي رسوبات معلق نهشته شده  :1جدول 

 مانهسانوع  رديف
 روستا نام 

 محليا  
 استان شهرستان

 رس

)٪(+ 
 سيلت 

)٪(+ 
ماسه 

)٪(+ 
ماسه 

 +)٪ريز(
 درشت ماسه

)٪(+ 
 مرجع مالحظات بافت

 لوم سيلتي 15 10 25 57 18 خراسان رضوي سبزوار ثقيه (باال ) بندسار 1
در وسط  متر سانتي 20با مته از عمق يك نمونه 

 بندسار

خدري و  عرب
 ]3[همكاران 

 لوم سيلتي 7 16 23 43 34 خراسان رضوي سبزوار ششتمد بندسار 2
متر در وسط  سانتي 20با مته از عمق  يك نمونه 

 بندسار

 لومي 9 35 44 38 18 خراسان رضوي سبزوار بجدن بندسار 3
متر در وسط  سانتي 20با مته از عمق  يك نمونه 

 بندسار

 لومي 26 23 49 31 20 خراسان رضوي گناباد كاخك بندسار 4
متر در وسط  سانتي 20با مته از عمق  يك نمونه 

 بندسار

 لومي 6 36 42 44 14 خراسان جنوبي قائن فيض آباد بندسار 5
متر در وسط  سانتي 20با مته از عمق  يك نمونه 

 بندسار

 لومي 11 24 35 43 22 خراسان جنوبي قائن خسروي بندسار 6
متر در وسط  يسانت 20با مته از عمق  يك نمونه 

 بندسار

 اي لومي ماسه 33 45 78 15 7 خراسان جنوبي قائن آفريز بندسار 7
متر در وسط  سانتي 20با مته از عمق  يك نمونه 

 بندسار

 لوم سيلتي 5 23 28 52 20 خراسان جنوبي بيرجند نوفرست بندسار 8
متر در وسط  سانتي 20با مته از عمق  يك نمونه 

 بندسار

 لومي 29 17 46 34 20 خراسان جنوبي بيرجند مود بندسار 9
متر در وسط  سانتي 20با مته از عمق  يك نمونه 

 بندسار

   متر) (چند سانتي سه نقطهاليه اول رسوبات در  اي لومي ماسه ـ ـ 55 31 14 *س و ب  سراوان - ايستگاه پخش سيالب 10
    متر) (چند سانتينقطه 48 اليه اول رسوبات در اي لومي ماسه ـ ـ 80 9 11 كرمان بم كآب باري ايستگاه پخش سيالب 11 ]7[كمالي و همكاران 

   متر) (چند سانتينقطه   27 اليه اول رسوبات در لوم سيلتي ـ ـ 18 67 15 ذربايجان غربيآ ماكو پلدشت ايستگاه پخش سيالب 12

13 
 8ريزدانه در گودال عميق  رسوبات 

 هكتاري 
 4 10 14 54 32 اصفهان كاشان چمرود

رسي لوم 
 سيلتي

تا  ها و اعماق مختلف نمونه از محل 9ميانگين وزني 
 با حفر نيمرخ  نقطه 6در  حدود حداكثر دو متر

 ]2[خدري  عرب

14 
رسوب ريز تله افتاده در بستر 

 رودخانه فرعي
 هاي حوزه
 مند فرعي

 ز اليه رسوب جديد سطحيا يك نمونه مخلوط لوم سيلتي 17 13 30 52 18 بوشهر خورموج
 ]5[خدري  عرب

15 
حوضچه آرامش پروژه تغذيه 

 مصنوعي
 هاي حوزه
 مند فرعي

 از اليه رسوب جديد سطحي يك نمونه مخلوط لوم سيلتي 0 5 5 82 13 بوشهر خورموج

 رسوب جديد سطحياز اليه  يك نمونه مخلوط لومي 25 17 42 39 19 تهران دماوند دليچاي پشت بندخاكيريزدانه رسوبات  16
 ] 4[ خدري عرب

 از اليه رسوب جديد سطحي يك نمونه مخلوط لوم سيلتي 6 24 30 58 12 تهران دماوند دليچاي پشت بندخاكيريزدانه رسوبات  17

 رسوبات درياچه اي 18
مخزن سد 
 سفيد رود

 متري سانتي 10تا عمق  يك نمونه مخلوط سيلتي  1 4 5 88 7 گيالن منجيل
،  1391فوالدفر (

 مكاتبه شخصي)

بلوچستان  و ؛ * سيستان متر ) همه بر حسب ميلي2-0.1درشت ( ، ماسه )0.1-0.05ريز ( ) ، ماسه2-0.05) ، ماسه (0.05-0.002)، سيلت (0.002>اندازه رس (  + :عالئم و توضيحات



 
 محل روي مثلث  بافت خاك 18موقعيت بافتي رسوبات معلق نهشته شده در   :1شكل 

 

 
 1براي اطالع از نوع خاك به جدول جع مختلف. اترسيم مجدد از مررسوبات نهشته شده در سه سامانه رسوبگير؛  بندي دانه منحني :2 شكل

 .مراجعه شود
 

0Fرنگين هاي لكه وجود ،3شكل  در ذكر قابل نكته

 ضـعيف  (شرايط احيا) و نفوذپـذيري  كافي تهويه عدم كه نشانه بود خاك نيمرخ در 1
اي  رسـد سـاختمان اليـه    شود؟ به نظر مـي  سوال اينجاست كه چگونه در خاكي با بافت متوسط، نفوذپذيري محدودكننده مي .1F2تاس خاك

عامل اصلي كاهش شديد نـرخ نفـوذ    ؛رسوبات به همراه تفكيك ذرات درشت و ريز در حين رسوبگذاري كه در پاراگراف پيشين تشريح شد
 آب در خاك باشد. 

                                               
1 soil mottling 

 خورد. مي عميق پشت بندهاي خاكي نيز به چشمريزدانه هاي حفر شده در رسوبات  هاي رنگين در نيمرخ لكه 2



ها رسوبگذاري مربوط به شخم سـاالنه رسـوبات، شكسـتن سـاختمان      ها و حتي سده قابل قبول بندسارها پس از دههتداوم نفوذپذيري 
هاي ريز و درشت است. نكته قابل ذكر ديگر، موثر نبودن شخم در شرايطي است كه عمق رسوبگذاري بـيش از   اي و مخلوط شدن اليه اليه

هاي متناوب فـراهم نخواهـد شـد. بنـابراين،      و مخلوط كردن ذرات ريز و درشت اليهحتاني تهاي  عمق شخم باشد. زيرا امكان شكستن اليه
 ضـخامت  كـه  اسـت  قابـل توصـيه   شـرايطي  (و به طور اولي تغذيه مصـنوعي) در  سيالب موافق بود كه پخش ] Medina ]10بايد با نظر 

 .باشد كم سيلگيري هر در رسوبات

 
 )]2[خدري،  (عرب رود چمرود مربوط به خشكه اي رسوبات درياچهده در حفر شنيمرخ تفاوت بافت در يك  :3شكل 

 
Walling ]11 [ آوري كرده است. مقايسه اين  جمعدر يك شكل رودخانه را از منابع مختلف  10بندي رسوبات معلق  منحني دانه

متفاوت است. در رودهايي نظير هوانگ فو  درصد 80درصد تا بالغ بر  10دهد كه مقدار رس اين رسوبات از كمتر از  ها نشان مي منحني
خشك)،  چوليتنا آالسكا (از نظر اقليمي سرد)  هاي رود زرد)، كلرادو آمريكا (از نظر اقليمي عمدتا خشك و نيمه (يكي از سر شاخه چين

رون (هر سه پوشيده از سهم رس در  بار معلق كم است. در حاليكه در رودهايي نظير سيتاروم اندونزي، آمازون برزيل و ساناگا كام
باشد. به اين ترتيب مالحظه  هاي تكامل يافته) سهم رس در  بار معلق بيشتر از سيلت و ماسه مي هاي استوايي با بستري از خاك جنگل

زه معلق اندا ذراتهاي سازنده زمين و خاكسازي  به دليل خشك و سرد بودن و نظاير آن كم است؛  شود در مناطقي كه هوازدگي سنگ مي
هاي ارائه  دهد كه در عمده موارد سهم ذرات رسي در بارمعلق كم است كه با نمونه كمتر هستند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميرس 

 مربوط به مناطق خشك و سرد هماهنگي دارد. ] Walling ]11شده توسط 
خشك و تكامل پروفيلي ضعيف خاك،  خشك و نيمههاي مربوط به عوامل خاكسازي نظير اقليم و پوشش در اقاليم  به رغم محدوديت

هاي مختلف نياز به توجيه دارد. اصوال در شرايطي كه اثرات اقليم و پوشش  خانه بندي و بافت رسوبات معلق رود تفاوتهاي موجود بين دانه
ثال شناسي قرار دارد. م اي زمينبندي تا حد زيادي تحت تاثير جنس سازنده هاي خاك از جمله بافت و دانه بر خاكسازي كم است؛ ويژگي

هاي باالدست، مقدار نفوذ بندسارها را  نشان دادند كه وجود سازندهاي توليد كننده رس نظير شيل در آبخيز] 3خدري و همكاران [ عرب
سط قرار مي شديداً كم مي كند. در حاليكه سازندهاي تخريبي دانه درشت كمترين مقدار تأثير را دارند و سازندهاي آذرين در حد و

بندي  خشك دانه توان نتيجه گرفت كه در اكثر مناطق خشك و نيمه گيري هاي به عمل آمده مي گيرند. با توضيحات فوق و بر اساس اندازه
 كننده نفوذپذيري نيست.  مواد معلق عامل محدود

 



 
و مرز رسوبات دو رويداد توجه رسوبات اي  ختمان اليهبه ساپس از دو بار سيلگيري در يك بندسار نو، گذاري رسوبسانتيمتر  25حدود  :4شكل 

  شود.
 گيري نتيجه

هاي رسوبگذاري مختلف در اقصي نقاط كشور مورد  سامانه درهاي ريزدانه يا چسبنده  بندي نهشته در اين مقاله ابتدا نتايج بافت و دانه
ها عمدتا در  دهند و بافت نهشته ات را به خود اختصاص ميبررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه سيلت و ماسه ريز بيشترين سهم ذر

كننده نفوذپذيري در   تواند عامل محدود گيري شد كه بافت ريزدانه رسوبات نمي محدوده لوم سيلتي و لومي قرار دارد. بنابراين نتيجه
ديگر بررسي نيمرخ رسوبات عميق حاكي  سيالب و تغذيه مصنوعي باشد. از طرف هاي پخش هاي سطوح آبگير باران از قبيل شبكه سيستم

هاي رنگين يا ماتل در  تر بود. وجود شواهدي از قبيل لكه دانه تر روي طبقات درشت هاي ريزدانه اي با تناوبي از اليه از ساختمان اليه
و شخم و شيار مداوم هايي با رسوبگذاري عميق و فقدان آن در بندسارها  نشان داد كه ضخامت كم رسوبگذاري در هر نوبت  سامانه
ها در حد مطلوب است. با اين همه، اين نتايج هنگامي قابل اعتمادتر است كه ليتولوژي آبخيز  ها عامل حفظ پايداري نفوذ خاك خاك

 باالدست از انواعي باشد كه توليد رس زياد نكند. 
آبگيري (با غلظت رسوب معلق زياد) ها  سيالبكه از  يهاي سطوح آبگير شود سيستم با توجه به يافته هاي اين تحقيق توصيه مي

طوري طراحي شوند كه عمق آبگيري در هر نوبت به حدي باشد كه ضخامت رسوبگذاري مربوط به آن كمتر از عمق شخم باشد. كنند  مي
 بديهي است كه آبگيري مجدد تا خشك شدن زمين  و شخم آن مجاز نخواهد بود. 

 سپاسگزاري
يافته با عناوين بررسي اثر پخش سيالب بر خصوصيات فيزيكي خاك و تاثير  ه برگرفته از دو طرح پژوهشي پايانهاي اين مقال عمده داده

است كه با اعتبار پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري به انجام رسيده است كه بدينوسيله از رسوبگذاري بر بازده نفوذپذيري بندسارها 
 شود. آن قدرداني مي
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